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EERSTE SCHOOLDAG

De eerste schooldag zit erop! Vanmorgen zaten de juffen nog lekker na te genieten van de
vakantie op het schoolplein met een boek en thee of koffie. Toen alle kinderen met vele
ouders aankwamen was het toch echt tijd om te starten en zijn de kinderen letterlijk het
schooljaar in gesprongen!
’s Middags hebben de kinderen op het plein kunnen proosten op het nieuwe frisse jaar. Wat
fijn om te zien dat er wederom veel ouders hierbij aanwezig waren.
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SCHOOLPLEIN
In de vakantie is er op het schoolplein van alles gebeurd. Zo zijn de verzakkingen verholpen
en ligt het plein er nu weer strak bij. Onder het klimrek is het zand vervangen door rubberen
tegels en is het oude hekwerk weggehaald. Hier zijn we erg blij mee!
Verder liggen er nog wensen die we in de loop van dit schooljaar hopen te realiseren. Zo
willen we graag de oude bankjes vervangen, een nestschommel plaatsen en op het
kleuterplein de speelattributen vernieuwen. Dat kost natuurlijk het nodige, dus we zijn op
zoek naar manieren om dit te financieren. Denkt u met ons mee?

PAUZE
In het kader van de Gezonde school en het bewegend leren hebben we er dit schooljaar voor
gekozen dat drie keer op een dag de kinderen buiten of in de klas te bewegen. Dit betekent
in de praktijk dat de kinderen ’s morgens en tussen de middag een kwartier buiten vrij
spelen op het plein. Daarnaast gaan zij ook een kwartier met de eigen groep bewegen in het
kader van het bewegend leren.

GOUDEN WEKEN
De eerste schoolweken zullen in het teken staan van ‘de gouden weken’. De gouden weken
zijn gericht op het wennen in de nieuwe klas. We zullen door middel van allerlei
verschillende werkvormen elkaar (opnieuw) leren kennen, routines inbouwen en afspraken
maken voor het nieuwe schooljaar.

BEREIKBAARHEID
We zijn zoals het nu lijkt ook morgen nog niet telefonisch bereikbaar. Ook dan kunt in
dringende gevallen bellen naar Margreet Hunia, tel.nr. 06-33722755.
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